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Het verhaal van de gouden vogel 

Er was eens een koning en met zijn gezondheid was het niet al te best gesteld. Maar voor zijn kasteel 
stond een boom en daaraan rijpte elke nacht een gouden appel. Elke ochtend stak de koning zijn arm 
uit het raam, plukte hem en at hem op. Die gouden appels hielden de koning in leven. Zodra hij er een 
had gegeten, voelde hij zich weer op krachten komen. 

Toen de koning op zekere morgen weer zijn arm uit het raam stak om - zoals gewoonlijk - de appel te 
plukken die 's nachts rijp was geworden, hoorde hij iets ruisen in de lucht. Een vogel met veren van puur 
goud streek op de boom neer, rukte met zijn snavel de appel af en vloog ermee weg. 

De gouden vogel zal terugkomen, elke nacht opnieuw en het leven van de koning zal spoedig ten 
einde zijn. 

De vogel moet gevangen worden, voor de koning sterft. 

 
Praktische informatie: 
 
Benodigdheden: 
 
• STERKE zaklamp 
• Één liter water 
• UV-lampje 
• Fluitje (als je niet op je vingers kan fluiten) 
• Laarzen bij regenweer 
• Insectenspray in het zomerseizoen 
 
Afstand:  
2,5km 
 
Gemiddelde tijdsinvestering:  
1,5u à 2u 
 
Parkeren:  
Parkeren kan nabij het eerste WP, langs de kant van de weg. Parkeren is gratis. 
 
HELP! Heb je een vraag? Geraak je niet verder? Vind je de cache niet? 
Stuur me dan een Whatsapp'je op het nummer +32 (0) 493 83 32 80. 
 
 
Coördinaten 
 
OPGELET! Bij het invoeren van coördinaten in Google Maps, moet tussen elk hokje een spatie 
genoteerd worden. Ook alle symbolen moeten correct ingevoerd worden. De 
startcoördinaten worden dus als volgt in Google Maps genoteerd:  
 
N 51° 12.430' E 5° 9.503' 
 
 
Noteer op de volgende bladzijde de coördinaten van de gevonden waypoints. 
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waypoint 1 (START) 

N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 
  

 
430   503 

waypoint 2 
N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 

   
    

waypoint 3 
N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 

   
    

waypoint 4 
N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 

  
 

/   / 

waypoint 5 
N 51° 12.xxx’ E 5° 8.xxx’ 

   
    

waypoint 6 
N 51° 12.xxx’ E 5° 8.xxx’ 

   
    

waypoint 7 
N 51° 12.xxx’ E 5° 8.xxx’ 

   
    

waypoint 8 
N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 

   
    

waypoint 9 
N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 

   
    

waypoint 10* 
N 51° 12.xxx’ E 5° 9.xxx’ 

   
    

 

 

*Uitzonderlijk waypoint: Het einde van de geocache is beveiligd met een cijferslot. Kijk omhoog en vind de cijfers. 


